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New Holland T4S traktorer.  
Fuldt opdaterede.

Med New Hollands T4S traktorer med 55 - 75 hk får du den perfekte balance mellem moderne effektivitet og kravene til en enkel 
traktor, der gør lige nøjagtig det, du har behov for. Basismodellerne med 2WD og ROPS opfylder behovet for en grundlæggende, 
pålidelig og økonomisk arbejdshest. Modeller med 4WD giver øget trækkraft og endnu større stabilitet. Har du brug for en kabine?  
T4S traktorer fås med en moderne kabine med fire stolper, der giver denne traktorklasse bedste udsyn hele vejen rundt og et 
fantastisk førermiljø. Brug for en frontlæsser? Den nye 555LU frontlæsser er mulig at bestille fra fabrik, specielt designet til T4S. Den 
er stærk og holdbar og har mekanisk selv-nivellering som standard. En T4S kan fås med mekanisk 8x8 eller 12x12 transmissioner, 
med et 20x20 krybegear som ekstraudstyr, der muliggør hastigheder helt ned 0,14 km/t. Du kan få den konfiguration, der passer 
til gård eller mark, hobbylandbrug eller producenter af halm og foder. Har du behov for hurtig manøvredygtighed? Der kan fås et 
hydromekanisk vendegear til koblingsfrie skift mellem frem og tilbage. Arbejder du med tunge redskaber monteret bagpå? Med en 
T4S har du fordelen af kræfterne fra en lift bagpå op til 3000 kg, hvilket giver klassens bedste præstation med Lift-O-Matic-liftstyring 
som standard. Servounderstøttet aktivering af PTO’en med en blød start, der let kan moduleres, er en del af en traktor, der er bygget 
til at opfylde moderne krav om effektivitet og brugervenlighed med traditionel enkelhed og let vedligeholdelse.

Ubesværet ejerskab
T4S Stage V er designet til hårdt arbejde men har alligevel forlængede serviceintervaller på 600 timer. Alt dagligt vedligeholdelsesarbejde 
udføres hurtigt og let, hvilket betyder, at du tilbringer mere tid med det, en T4S gør bedst: at arbejde. Vil du gerne have mere? Hvad 
siger du så til effektive, pålidelige, common rail motorer, der er kompatible med biodiesel.

Absolut køreglæde
Basismodellen med ROPS (uden kabine) samt modeller med moderne kabine med fire stolper og luftaffjedret sæde som standard 
prioriterer alle førerens komfort højt. T4S traktorerne med kabine sætter nye standarder i denne traktorklasse med panoramaudsyn 
til alle redskaber. Et effektivt varme- og air-conditionanlæg (ekstraudstyr) sikrer, at du har det komfortabelt hele året rundt. 
Hvis du konfigurer en ROPS-model, behøver du heller ikke at mangle noget. Der er et affjedret komfortsæde og godt anbragte 
betjeningselementer standard.

Alsidighed
T4S er kompakt og manøvredygtig med et udvalg af hydraulisk effekt og alsidige transmissioner, der betyder, at forskellige behov 
kan opfyldes, og at det kan blive din eneste traktorløsning. Den har det lige fint med læsserarbejde hjemme på gården med den nye 
555LU frontlæsser som med en lang række redskaber i marken, parken eller i boligområdet. T4S er altid alsidig, uanset om det er 
med ROPS eller kabine, to- eller firehjulstræk.

Ydelse og produktivitet
S8000 Seriens letkørende motorer har masser af effektiv og pålidelig effekt på op til 75 hk samt en fantastisk brændstoføkonomi og 
imponerende momentegenskaber. Med sin ideelle balance mellem effekt, vægt og størrelse er T4S beregnet til at yde optimalt i en 
lang række forskellige opgaver. Dens effekt og produktivitet passer perfekt til små gårde og mælkebrug, fordi specifikationen passer 
til mange områder fra kommunale opgaver til godser og maskinstationer.

Mærket på motorhjelmen siger alt
New Holland gør det let at identificere 
styrken i sine traktorer. På T4S modellerne 
henviser ‘4’ til traktorserien, ‘S’ står for 
enkelt design. Tallene gør det let: T4.55S, 
T4.65S og T4.75S yder henholdsvis 55, 65 
og 75 hk.

* med kabine

 Nominelle Hjulafstand Vægt* 
Model hk 2WD / 4WD 2WD / 4WD 
  mm kg

T4.55S 55 2085 / 2123 2800 / 3100

T4.65S 65 2085 / 2123 2800 / 3100

T4.75S 75 2085 / 2123 2800 / 3100
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Ny generation af kabiner eller ROPS (uden 
kabine). Vi giver dig komfortabel kontrol.

Enkelhed møder moderne tankegang 
Tag dig tid til at danne dig et overblik over New Hollands T4S traktor, og så vil du opdage, at disse traktorer tilbyder den perfekte 
balance mellem traditionelt traktordesign og moderne ergonomi. Nye brugere vil hurtigt føle sig komfortable og værdsætte, at de 
let kan nå det, de har brug for til at arbejde sikkert og effektivt med traktoren. Med den nye generation af kabiner bringer vi denne 
traktorklasse op på et nyt niveau. De fire stolper og glas fra stolpe til stolpe giver kabinen et perfekt udsyn. Endnu en god funktion er 
et glastagpanel, der kan åbnes, og som gør det let at arbejde præcist med læsser, hvis traktoren er forsynet med en sådan. Meget 
effektivt varme- og ventilationssystem sikrer, at føreren føler sig komfortabel, uanset vejret. Der er også mulighed for air-condition 
(ekstraudstyr).

Stille. Komfortabel. Rummelig.
Den nye generation af kabiner på T4S har et fladt gulv uden en transmissionstunnel, og det gør den mere rummelig. Brede 
døre sikrer let adgang til den komfortable kabine, og en række mekanisk eller luftaffjedrede sæder giver en komfortabel kørsel.  
Varme- og ventilationspakken er effektiv og holder kabinen fri for dug om vinteren og dejligt kølig om sommeren. Lavt lydniveau 
reduceret træthed, og en kraftig belysningspakke gør nat til dag. Med en T4S traktor får du kabinefunktioner fra de store traktorer  
i en lille traktorpakke.
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Foldbart passagersæde
• Så rummelig er T4S kabinen, at der også kan være et 

passagersæde
• Foldbart og med sele, så er man sikker på let brug og tryghed 

Fremragende udsyn hele vejen rundt
Vi overdriver ikke, når vi siger, at den nye generation af kabiner 
har udsyn hele vejen rundt. Designet med fire stolper betyder, 
at der er panoramaudsyn fra førersædet. Hvor der er begrænset 
plads, eller når der arbejdes i marken, understøtter et godt 
udsyn produktiviteten. Se mere, gør mere.

Belysningspakke til kabinens tag
• På en T4S leverer fire integrerede taglygter den ekstra 

belysning, du har brug for. Lysstrålen lyser ind i mørke 
bygninger, eller den hjælper dig med at få øje på de sidste 
baller på en mark 

Forberedt til radio
• Alle modeller er som standard forberedt til radio, og de er 

kompatible med alle almindelige indbygningsradioer
• Bare vælg dit design og monter den, så har du musik for 

ørerne

ROPS traktorførere – vi tænker også på dig
Hos New Holland prioriterer vi traktorførernes komfort. Sæt dig 
bag rattet i en hvilken som helst T4S traktor, og arrangementet 
af betjeningselementerne, pedalernes højde, rattets placering 
og komforten viser vores fokus på føreren. Hvert greb og hver 
kontakt samt pedal er anbragt, så alt er let at betjene. Derudover 
kommer motorens lave lydniveau, og så forstår du, hvorfor 
ROPS versionen (uden kabine) af T4S stadig yder klassens 
bedste komfort.

77°

77°

69° 93°

FOPS teknologi
• Kabinen tilbyder FOPS teknologi (Falling Object Protection 

System) - altså beskyttelse mod faldende objekter. Lignende 
beskyttelsesmuligheder findes også ved ROPS (uden kabine)
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Vi klarer ergonomien. Du koncentrerer dig om arbejdet.
For mere end 20 år siden hævede New Holland med sin TN traktorserie standarden inden for design af små traktorer. Fra starten 
blev disse små traktorer i den nye generation bygget omkring førerens behov, og gennem omfattende forskning fandt man den bedste 
placering af alle de vigtigste betjeningselementer. TN traktorer sætter en ny standard, hvad angår det perfekte forhold mellem fører og 
traktor. Fra disse oprindelige ideer nyder T4S traktorerne godt af yderligere udviklinger af moderne traktordesign. Det kan godt være, 
at en T4S er enkel, men det må ikke forveksles med basal. Hver en øre til vores forskning investeres for at gøre dig og vores traktorer 
mere produktive. Designkvalitet går hånd i hånd med produktionskvalitet. Alt, hvad du rører ved, føles robust. Alle materialer er beregnet 
til at kunne modstå et hårdt livs udfordringer. Du investerer i New Holland. Vi investerer i levering af høj kvalitet i design og udførelse.

Effektiv PTO-betjening
• PTO-grebet er monteret på venstre konsol, lige der hvor 

føreren ønsker det
• PTO-grebene gør det let at finjustere effekten til redskabet

Enkelt og godt design
• Transmissionsgreb, gashåndtag, fjernventilgreb, hævning/

sænkning af bageste lift, Lift-O-Matic™, PTO og elektriske 
kontakter, alt er grupperet præcist, hvor du forventer, det skal 
være

• Enkle betjeningselementer er med til at give sikkerhed og høj 
produktivitet hele arbejdsdagen igennem

Justerbar ratstamme
• Den ideelle køreposition kan let indstilles, da ratstammen kan 

tippes ved at træde på en praktisk pedal

BETJENINGSELEMENTER

Tro ikke, at enkelt er basalt.
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Den trecylindrede S8000 motorserie, der driver T4S traktorerne, er udviklet specielt til intensivt landbrugsarbejde.  
De yder uovertruffen effekt, fantastisk moment og økonomi, og de er forsynet med CEGR- og DOC-efterbehandlingsteknologi,  
så Stage V-emissionsstandarder overholdes. Med forlængede serviceintervaller tilbyder disse økonomiske drivenheder den robuste 
driftssikkerhed og lange levetid, som ejere af små traktorer kræver af deres investering. Motorerne kører smidigt og stille under 
arbejde, hvor det maksimale moment udvikles ved bare 1400 omdr/min. for at sikre hurtig reaktion, når der stødes på en pludselig 
belastning, og brændstofeffektiviteten sikres ved lave motorhastigheder. Momentstigningen på T4S motoren er også imponerende, 
helt op til 54% på model T4.55S, hvilket sikrer hurtig reaktion under vanskelige forhold, og man undgår behovet for at skifte til et 
lavere gear ved f.eks. arbejde med rotorharve og transport.

Ren, stærk, produktiv.
Bæredygtig Effektiv Teknologi

MOTOR
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Den rigtige effekt til dine behov
Den rigtige traktor er den, der har den ydelse, du skal bruge, 
og ikke den overskydende effekt, som du aldrig kommer til at 
anvende. Med T4S er der valgt 55, 65 og 75 hk, da det afspejler 
de opgaver, som disse traktorer er beregnet til. Du kan vælge 
effekt efter dit specifikke behov, uanset om det er på gården 
eller i marken.

Imponerende momentreserve
Nogle motorer yder måske ikke en ensartet præstation under 
ekstreme forhold. Det sker ikke med T4S. Med den seneste 
generation af turboladere med kraftige mellemkølere drager 
S8000 motorerne fordel af et konstant flow af afkølet luft til øget 
forbrændingseffektivitet uanset temperaturen, og de yder en 
imponerende momentstigning på op til 54%.

Forlængede serviceintervaller
Med forlængede motor-serviceintervaller på 600 timer er T4S 
bygget til at reducere driftsomkostninger gennem hele levetiden. 
De daglige kontroller kan udføres hurtigt, og det gør det let altid 
at holde T4S i topform.

Klar til at arbejde, lige fra nøglen drejes
De trecylindrede S8000 motorers kompakte design har mange 
fordele. Ikke alene reducerer den korte motorblok T4S traktorens 
samlede længde, det kompakte design varmes hurtigt op, så 
motoren når sin topdriftstemperatur på ingen tid.
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Den rigtige transmissionshastighed til opgaven er nøglen til en alsidig præstation. 
Med T4S traktorerne kan du vælge mellem tre hovedgearkasser: to områder  
8x8, tre områder 12x12 eller tre områder 20x20 med krybegear. Alle transmissioner 
har de samme velkendte fire synchromesh-hastigheder i hvert område, hvilket gør 
det let at skifte gear undervejs. Den store spredning af hastigheder passer til mange 
forskellige anvendelser, og mulighed for krybegear udvider yderligere denne alsidighed.  
Med krybegearet kan T4S arbejde med hastigheder helt ned til 0,14 km/t.

Gennemprøvet, mekanisk 
enkelhed.

To arbejdsområder 
• Basistransmissionen med 8x8 har et 

bredt udvalg af hastigheder og passer 
perfekt til behovene på den lille gård og 
i mælkebrug

• Opdelt i to områder, med fire 
hastigheder i hver, og føreren 
benytter koblingspedalen og det 
ratstammemonterede retningsgreb til 
at vælge frem eller tilbage

Tre områder,  
tolv arbejdshastigheder 
• Til opgaver, der kræver et bredere 

hastighedsområde, er der mulighed for 
at anvende en 12x12 transmission

• Denne transmission har fire hastigheder 
i hvert af de tre arbejdsområder med 
det traditionelle ‘H’-skiftemønster

• En 20x20 transmission med 
krybegear (ekstraudstyr) giver otte 
krybegearshastigheder i det lave 
område og i mellemområdet

Læsservenlig Powershuttle
• T4S modellerne tilbydes med en 

ratstammemonteret, hydraulisk 
Powershuttle

• Til arbejde med frontlæsser eller til 
hurtige vendinger på forageren øger 
den hydrauliske Powershuttle virkelig 
produktiviteten

km/t.

km/t.

FREM

FREM

BAKGEAR 

BAKGEAR 
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Vending med 2WD
• T4S traktorer med 2WD har 

en venderadius på 3,65 m
• Ideelt til arbejde i omgivelser 

med begrænset plads eller 
til lettere arbejde med foder, 
halm eller på gården

Træk med 4WD
• Modeller med 4WD har en 

ubremset venderadius på 
kun 4,7 m

• En T4S har differentiale foran 
med begrænset slip, så du 
har trækkraften, når du har 
brug for det, og en fantastisk 
manøvredygtighed

• Mekanisk fodbetjent 
differentialespærre bagtil er 
standard

Stort dækudvalg
• Du kan bestille en T4S 

med lige netop de dæk, der 
passer til dine specifikke 
behov

• Et stort udvalg af dæk, så 
det er muligt at opfylde 
behovene på små gårde 
og mælkebrug og op til 
specialistbedrifter

Dynamiske forskærme
• Styrevinklen er øget 

takket være de dynamiske 
forskærme på modeller 
med 4WD

• En fjedermekanisme 
forhindrer skærmene i at 
berøre traktorens chassis, 
men hjulene kan fortsætte 
til maksimalt udslag

3650 mm

2WD-aksel 4WD-aksel

4715 mm



FRONTLÆSSER12

De nye 555LU frontlæssere med mekanisk selvnivellering 
passer perfekt til alle 3 T4S modeller og kan bestilles direkte fra 
fabrikken. Frontlæsseren sidder lavt over hjelmen for øget udsyn, 
der gør arbejdet let, og en mere sikker oplevelse ved betjening. 
Arbejdet med frontlæsserne er komfortabelt med det nye 
ergonomisk designede joystick og dobbeltvirkende midtmonteret 
ventil. Udstyr der kan eftermonteres af forhandleren omfatter en 
3-funktions fordelerventil til brug med redskaber som f.eks. 
en hydraulisk balle-grab samt smooth-ride kontrol for arbejde 
i hårdt terræn. Euro-Type redskabslås er standard for nem 
kompatabilitet med redskaber.

Se ud over tagets linje
• Alle kabinemodeller er forsynet med et panoramatag, der giver 

et lyst og luftigt miljø
• Tagpanelet kan åbnes, hvis der ønskes ekstra ventilation, og 

vinduet er forsynet med et solgardin, der kan trækkes ind og ud

Designet til formålet for produktivitet.

Forberedelse til læsser betyder, at joysticket er lige 
nøjagtig der, hvor du ønsker det 
• En T4S, der er forberedt til læsser, er forsynet med et joystick, 

der er placeret lige der, hvor du skal bruge det, med integrerede 
funktioner der giver glidende betjening af læsseren

Model 555LU

Nivellering Mekanisk 
selvnivellerende

Liftkapacitet. 800mm fra skovl-drejepunkt,  
ved max. højde (kg) 1430

Max. lifthøjde ved drejepunkt (mm) 3310

Max. lifthøjde med vandret skovl (mm) 3040

Dump fri-rum ved 45 grader (mm) 2470

Dump fri-rum ved dumpvinkel (mm) 2380

Grave-dybde (mm) 155

Rækkevidde ved max. løft ved 45 grader (mm) 1105

Rækkevidde ved max. løft ved dump-vinkel (mm) 895

Rækkevidde ved jord (mm) 2140

Skovl, vinkel vip bagover (°) 42

Skovl dump vinkel (°) 61

Skovl, vinkel vip bagover ved max. højde (°) 58
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Lavt monteringspunkt
• Monteringsbeslagene på T4S traktorerne sidder lavt for at 

sikre ekstra godt udsyn fremad og ned samt for at forbedre 
stabiliteten når læs er løftet helt op. Sikkerhed og produktivitet 
følges ad
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Med en kapacitet på op til 3.000 kg på bageste lift har en  
T4S traktor kræfterne til at arbejde med mange forskellige fuldt 
monterede redskaber. Det betyder, at disse alsidige traktorer 
kan klare langt flere opgaver end konkurrenternes traktorer i 
samme klasse. Læg dertil et imponerende hydraulikflow på op 
til 47,7 l/min. og et valg mellem op til tre fjernventiler bagpå 
samt to midtermonterede ventiler. Yderligere er der et valg 
mellem 540/540E og kørehastighedsafhængig PTO. Det kan godt 
være, at en T4S er enkel, men den er ikke på nogen måde basal.

Utrolig alsidighed.

Lift-O-Matic™ til hurtige vendinger
Med en T4S traktor får du de velkendte fordele ved  
Lift-O-Matic. Lift-O-Matic er velkendt fra mange generationer 
af New Holland traktorer, så det er muligt at løfte og sænke 
redskaber til en forudindstillet position med fingerspidsen.  
Ved en vending på forageren behøver du bare at trykke 
på en kontakt for at hæve bageste lift til en forudindstillet 
maksimumhøjde, og du gør det samme for at sænke ophænget 
til din valgte indstilling.

Stærkt og let at justere
Den bageste lift på T4S traktorerne følger det kendte  
New Holland design, med teleskopisk justering af trækarmene 
og justerbare løftestænger eller lynkoblinger. Den bageste  
CAT II-lift har gennemgået strenge kontroller og en omfattende 
kvalitetskontrol. Det har en maks. løftekapacitet på 3000 kg*, 
så det kan anvendes sammen med de tungeste redskaber til 
montering bagpå.

* med ekstra liftcylinder
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Midtermonterede 
fjernventiler.  
Ikke kun til læssere.
En forberedelsespakke 
til læsser omfatter to 
midtermonterede fjernventiler, 
der styres med det ergonomisk 
anbragte joystick. Med det kan 
T4S anvendes med en lang 
række specialredskaber, også 
frontmonterede redskaber.

Tre fjernventiler bagpå
Konfigurer op til tre 
fjernventiler bagpå og nyd godt 
af en hydraulikpumpeydelse 
på 47,7 l/min., uafhængigt af 
styrekredsløbet.

PTO med Economy hastighed
PTO-systemet med direkte træk reducerer effekttabet fra 
motoren og antallet af sliddele i transmissionen, hvilket øger 
produktiviteten og driftssikkerheden. PTO-koblingen med blød 
start aktiveres af et særligt greb i kabinen. Det giver føreren 
mulighed for gradvist at tilføre effekt til et drevet redskab. Der 
kan vælges mellem forskellige PTO-hastigheder, herunder 
kørehastighed, 540 og 540 ECO.
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360°: T4S.

T4S er designet til ultimativt lette daglige service. Alle service-punkter er lettilgængelige fra jorden og lange serviceintervaller på  
600 timer betyder at disse traktorer vil være mere ude i deres naturlige miljø, i gang med det du gerne vil!

Forhandlermonteret 
ekstraudstyr
Et omfattende udvalg af godkendt 
ekstraudstyr til optimering af 
maskinens præstation under alle 
forhold kan leveres og monteres af 
din lokale forhandler.

Motorens luftfilter er nemt 
at checke, rens eller udskift 
uden brug af værktøj.

Låsbar hjelm i et stykke 
åbner bredt op for fuld 

service-adgang.

Udskift eller rens 
kabinefilteret let ved at 
fjerne det fra den lette 
adgang i kabinetaget.

Påfyld 
brændstoftanken på 
82 liter fra jorden. 

Motorolien kan 
checkes uden at åbne 
hjelmen for hurtigere 

og simpel service.

Let adgang til 
kølepakken for nem  
og effektiv rensning.
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New Holland services.

New Hollands app
MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - 
Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions -  
PLM Calculator - PLM Academy

MyNew Holland Harvest Excellence Grain Loss 
Calculator

New Holland Style
Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre 
igennem det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. 
Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt 
arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget 
mere. New Holland. Så individuel som dig.

Skræddersyet efter dine behov
CNH Industrial Capital, New Hollands finansierings selskab, er 
veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, 
og står til din rådighed med skræd der syet rådgivning og 
finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den 
omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et 
professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet til at yde dig optimal support
New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister 
modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem 
online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske 
skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke 
viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland 
produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig
Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning 
udover fabrikkens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført 
af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine 
samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

Sølv - Drivlinje    Guld - Udvidet    Platin - Højeste dækning

• Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år 
• Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere) 
• Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner
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Modeller T4.55S T4.65S T4.75S

New Holland motor* S8000 S8000 S8000

Antal cylindere / kapacitet / ventiler / emissionsniveau 3 / 2930 / 4 / Stage V 3 / 2930 / 4 / Stage V 3 / 2930 / 4 / Stage V

Indsugning Turboladet Turboladet Turboladet

Ladeluftkøling l l l

Godkendt biodieselblanding B5** B5** B5**

CEGR- og DOC-efterbehandlingssystem l l l

Nominel motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) 41/55 48/65 55/75

Nominel motorhastighed (omdr/min.) 2300 2300 2300

Maks. drejningsmoment ISO TR14396 (Nm ved omdr/min.) 258 ved 1400 291 ved 1400 341 ved 1400

Momentreserve (%) 54 47 48

Kølemetode Væsker Væsker Væsker

Brændstoftankens kapacitet (L) 82 82 82

Serviceinterval (timer) 600 600 600

Transmission

8x8 Synchro Shuttle™ transmission (2WD / 4WD)

Maksimumhastighed fremad (km/t.) 30 30 30

Minimumhastighed fremad (km/t.) 2,27 2,27 2,27

12x12 Synchro Shuttle™ transmission (4WD)

12x12 Hydraulic Powershuttle transmission (4WD)

Maksimumhastighed fremad (km/t.) 40 40 40

Minimumhastighed fremad (km/t.) 0,83 0,83 0,83

20x20 Synchro Shuttle™ transmission med krybegear (4WD)

20x20 hydraulisk Powershuttle transmission med krybegear (4WD)

Maksimumhastighed fremad (km/t.) 40 40 40

Minimumhastighed fremad (km/t.) 0,14 0,14 0,14

Krybegear l l l

Foraksel

4WD-foraksel l l l

Styrevinkel, 2WD / 4WD (°) 52 / 45 52 / 45 52 / 45

Akselsvingning (°) 11 11 11

Min. venderadius 2WD / 4WD (mm) 3650 / 4715 3650 / 4715 3650 / 4715

Mekanisk differentialspærreaktivering l l l

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpeflow (l/min.) 47,7 47,7 47,7

Mekanisk trækkontrol med åbent center l l l

Topstang, trækføling l l l

Lift-O-Matic™-system l l l

Kontinuerlig løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kuglestangsenderne) (kg) 1950 1950 1950

Maks. løftekapacitet ved kugleender med armene vandrette**** (kg) 3000 3000 3000

Bageste lift, kategori I og II I og II I og II

Maks. antal fjernventiler bagpå 3 3 3

Maks. antal midtermonterede fjernventiler 2 2 2

Mekanisk joystickbetjening af midtermonterede ventiler O O O
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Modeller T4.55S T4.65S T4.75S

Kraftudtag

540 / 540E l l l

540 O O O

Kørehastighed O O O

Førermiljø 

Affjedret platform (med ROPS - uden kabine) O O O

Luftaffjedret komfortsæde O O O

Luftaffjedret sæde (kabine) l l l

Air-condition O O O

Vægte - ROPS (uden kabine)

Vægt 2WD / 4WD (kg) 2550 / 2850 2550 / 2850 2550 / 2850

Maksimal tilladt vægt 2WD / 4WD (kg) 4500 / 4800 4500 / 4800 4500 / 4800

Vægte - Kabine

Vægt 2WD / 4WD (kg) 2800 / 3100 2800 / 3100 2800 / 3100

Maksimal tilladt vægt 2WD / 4WD (kg) 4500 / 4800 4500 / 4800 4500 / 4800

Modeller T4.55S T4.65S T4.75S

Mål

Med bagdæk størrelse*** 380/70R28 420/70R28 480/70R30

A - Samlet længde (mm) 3915 3915 3915

B - Højden til toppen af midten af ROPS fra akslens midte (mm) 1836 1836 1836

B - Højden til toppen af kabinen fra akslens midte (mm) 1845 1845 1845

C - Totalhøjde til førekabinetaget (mm) 2461 2461 2461

D - Hjulafstand 2WD / 4WD (mm) 2085 / 2123 2085 / 2123 2085 / 2123

E - Indstilling af forhjulenes sporvidde (Min. / Maks.) (mm) 1447 / 1877 1447 / 1877 1447 / 1877

E - Indstilling af baghjulenes sporvidde (Min. / Maks.) (mm) 1442 / 1955 1446 / 1928 1527 / 1928

F - Frihøjde (mm) 407 407 407

l Standard     O Ekstra     – Kan ikke fås     * Udviklet af FPT Industrial     ** Underlagt gældende vilkår     *** Der kan fås andre bagdæk end de nævnte (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30)     
**** med ekstra liftcylinder

D

C

B

AE

F
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New Holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed
Vi er altid til din rådighed: alle 
dage fra 07.00-19.00! Uanset 
hvilke oplysninger du har brug for, 
uanset hvilket problem eller behov 
du har, skal du blot ringe til det 
gratis New Holland Top Service 
telefonnummer*.

Top hastighed
Ekspreslevering af dele: når og 
hvor du skal bruge dem!

Top prioritet
Hurtige løsninger i sæsonen: fordi 
arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed
Vi sætter alt ind på at finde de 
løsninger, du har brug for, og 
holder dig informeret: indtil du er 
100% tilfreds!

 For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra  
en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme 
igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer 
uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland  
Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 01/21 - (Turin) - 200006/DKO

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk




